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Türkiye’deki Devlet 
Üniversitelerinde Çalışan

37.Kütüphane Haftası 29 Mart 2001 - ÖZLÜK HAKLARI FORUMU

Üniversitelerinde Çalışan 
Kütüphanecilerin Özlük Hakları

Adile Günden
ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı

Özlük Hakları Nedir?
Bir kuruluşta görevlilerin atanmaları yükselmeleri veBir kuruluşta görevlilerin atanmaları, yükselmeleri ve 
emeklilikleri gibi kişisel işlemlerin bütünü ve bu işleri 
yürüten bölüm (TDK 1998).
Genel memur statüsü içinde memurların kişisel 
özelliklerini ve durumlarını, yine konunun öngördüğü 
şekil ve şartlara uygun olarak belirleyen nitelik, 
yeterlilik, yükselme gibi işlemler (Meydan Larousse)
D l t l hi t tl it likl i iDevlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, 
atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve 
yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, 
aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük haklarını 
düzenleme (657 K m.2.)  
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Üniversite Kütüphanelerinde 
Kadro ve Atanma

Akademik uzman (2547 sayılıAkademik uzman (2547 sayılı 
Yüksek Öğretim Kanunu M.33/b)
Kütüphaneci (657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, GİH)
Memur (657 sayılı Devlet MemurlarıMemur (657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu, GİH)

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

Öğretim Yardımcıları; araştırma görevlisiÖğretim Yardımcıları; araştırma görevlisi, 
uzman, çevirici ve eğitim-öğretim 
planlamacıları 

33/b) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi ve 
uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işleuzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle 
laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve 
diğer uygulama alanlarında görevlendirilen 
öğretim yardımcılarıdır.
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Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 
Kurumları Personeli Görevde Yükselme 
Yönetmeliği (8 Mart 2000)

Madde 5: Hizmet Grupları p
H) Mesleki Hizmet Grubu
a) Mütercim, kütüphaneci, antrenör, sinema-tv 

uygulayıcısı
Madde 6: Atanma şartları: 

Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için; dört p ç ;
yıllık fakülte veya yüksek okulların 
kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun 
olmak gereklidir.

Üniversite Kanunları I

Sayı: 2547 Tarih: 6.11.1981
Sayı: 1750 Tarih: 7.7.1973
Madde 35. Prg.2 – ...

Uzmanlar, laboratuvarlarda, kitaplıklarda, 
titü kli ik töl l d öğ ti lenstitü, klinik ve atölyelerde öğretimle 

doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan 
ve özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren 
bir işle görevlendirilen yardımcılardır.
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Üniversiteler Kanunu II
Sayı: 4936 Tarih: 13 6 1946Sayı: 4936 Tarih: 13.6.1946
Madde 36 - Uzmanlar, laboratuvarlarda, 
kitaplıklarda, enstitü ve atelyelerde öğretimle 
doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan 
ve özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren 
bi işle gö e lendi ilen a d mc la dbir işle görevlendirilen yardımcılardır.

Çözümler
Kütüphanelerin akademik bir organ olarakKütüphanelerin akademik bir organ olarak 
tanımlanması
Kütüphanelecilere halen ihtiyari olarak 
verilen uzman statüsü uygulamasının 
zorunlu hale getirilmesi
“Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanı” görevine atanacaklarda en az 
üniversite düzeyinde kütüphanecilik eğitimi 
almış olmaları koşulunun aranması 
Daire Başkanlığının akademik kurullarda 
doğal üye olarak temsil edilmesi.
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Yapılan Çalışmalar 1984
YÖK Yayın ve DokümantasyonYÖK Yayın ve Dokümantasyon 
D.Başkanlığının girişimi ile YÖK 
Başkanlığı, kütüphanecilere 2547 sayılı 
Yasanın 33/b Maddesini uygulamaları 
için Rektörlere bir genelge yayınlandı.

Yapılan Çalışmalar 1988
“Üniversitelerde Kütüphanelerin veÜniversitelerde Kütüphanelerin ve 
Kütüphanecilerin Yeri”.
Üniversite Kütüphane Daire Başkanları 
Toplantısı kararı olarak Ankara’daki 
üniversitelerin Küt. ve Dok.D.Bşk. ve YÖK 
Yay. Dok.D. Bşk. Yrd.dan oluşan bir 
Komisyon tarafından bir rapor hazırlandı.

Sunulan yerler: YÖK Başkanı , MEB, TBMM 
Eğitim Komisyon Üyeleri
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Yapılan Çalışmalar 1991
“Yükseköğretim Kanunu TasarısındaYükseköğretim Kanunu Tasarısında 
Üniversite Kütüphanelerine ve 
Kütüphaneciliğine İlişkin Olarak Yer 
Alması Öngörülen Hususlar.” 
ÜNAK’ın kuruluşu ile Üniversite ş
Kütüphane Daire Başkanları Toplantısında 
alınan kararı destekleyen bir rapor olarak 
hazırlandı ve ilgililere ulaştırıldı.

Son Söz

Tüm kütüphanecilerin hak Tüm kütüphanecilerin hak 
ettikleri özlük haklarına ettikleri özlük haklarına 

kavuşması dileği ile saygılar kavuşması dileği ile saygılar 
sunarım.sunarım.sunarım.sunarım.


